Eesti Rahvakultuuri Keskus

MEETME REGIONAALSE KULTUURITEGEVUSE TOETAMINE
2020. AASTA KOKKUVÕTE

Viljandi 2021

SISSEJUHATUS ...................................................................................................... 3
1 TOETUSMEETME EELARVE MAHT ....................................................................... 4
2 KOMISJONI KOOSOLEKUD .................................................................................. 4
3 TAOTLUSVOORUD .............................................................................................. 4
4 TOETATAVATE TEGEVUSTE JÄRGI TOETUSE SAANUD PROJEKTITAOTLUSTE
JAGUNEMINE ........................................................................................................ 6
5 PROJEKTIDE TEGEVUSTE TOIMUMISKOHA JÄRGI TOETUSE SAANUD
PROJEKTITAOTLUSTE JAGUNEMINE ....................................................................... 8
6 TAOTLEJAD ............................................................................................................... 10
7 SUURIMAD TOETUSE SAAJAD ………………………………………………………………………….11
KOKKUVÕTE ........................................................................................................13

2

SISSEJUHATUS
Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist
osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust
ja arengut eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.

Toetuse andmisega aidatakse väärtustada ja hoida kogukondlikku kultuuritegevust,
laiendades kultuurisosalejaid. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja
kultuuripilt

muutub

mitmekesisemaks.

Luuakse

tingimused

kultuuri

identiteedi

tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline
kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning
kultuuritegevus mitmekesistub.

Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeetme

eelarve moodustub hasartmängumaksu

laekumistest ning varasemast rahvakultuuri maakondlikust toetusest, mis oli 2020. aastal 66
912 eurot.

Toetuse taotlemine toimus vaadeldaval perioodil kolm korda Kultuuriministeeriumi toetuste
menetlemise infosüsteemi kaudu. Seoses COVID-19 viirusepuhangust tekkinud eriolukorra
kehtestamisega lükkus edasi I taotlusvooru laekunud taotluste hindamine ning taotlejatele
anti võimalus esitatud taotlustes vajadusel sisse viia muudatusi ning II taotlusvooru ei
kuulutatud välja.

Taotlusi hindab Kultuuriministeeriumi valdkondade nõunike poolt esitatud ekspertidest
moodustatud komisjon.

Kokkuvõtte eesmärk on anda ülevaade toetusmeetme mahust taotlusvoorude kaupa
menetletud ja toetuse saanud taotlustest.
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1 TOETUSMEETME EELARVE MAHT
Toetusmeetme rahaline maht taotlusvoorude kaupa aastal 2020 oli järgmine:
I voor
214 686 eurot

II voor
Ei kuulutatud
välja

III voor

IV voor

KOKKU

143 000 eurot

300 000 eurot

657 686 eurot

2 KOMISJONI KOOSOLEKUD
Komisjonide koosolekud toimusid järgmiselt:
I taotlusvoor

10. juuni 2020

III taotlusvoor

14. september 2020

IV taotlusvoor

16. detsember 2020

Lisaks toimus üks e-koosolek.

3 TAOTLUSVOORUD
Taotlusvoorude kohta on esitatud andmed ja kokkuvõte laekunud projektitaotluste kohta ja
rahastatud projektitaotluste kohta. Kokkuvõttes ei ole vaadeldud mitterahastatud
projektitaotlusi.

Tabel 1 Laekunud projektitaotlused
I voor
taotlused (tk)
summa (eur)

summa (eur)

IV voor

KOKKU

185

46

107

338

902 977.37

212 455.21

686 150.85

1 801 583.53

Tabel 2 Rahastatud projektitaotlused
I voor
taotlused (tk)

III voor

III voor

IV voor

KOKKU

95

30

76

201

217 960

92 331

284 088

594 379

Arvestades I taotlusvooru laekunud projektitaotluste rohkust ning eesmärgipärasust, lisati
tagastatud toetuste jäägist taotlusvooru eelarvesse 3274 eurot. III taotlusvoorus eraldati
vähem toetusi, kui oli taotlusvooru eelarve ja otsustati, et jääki jääv 50 669 eurot lisatakse IV
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taotlusvooru eelarvele. Jääk IV taotlusvooru vahenditest oli 15 912 eurot. Summa otsustati
lisada 2021. aasta I taotlusvooru eelarvele. Jäägid olid tekkinud mitterealiseerunud
projektide ja tagasimaksete arvelt.

Toetust saanud projekti teostamisest loobus või tagastas osa eraldatud toetusest 33
taotlejat. Mitmeid kavandatud sündmusi ei saanud läbi viia COVID-19 viirusepuhangust
tingitud koroonapandeemia tõttu. Toetusi on 2021. aasta 14. juuni seisuga tagastatud
48 527.70 eurot.

TAOTLETUD JA TOETATUD PROJEKTITAOTLUSTE SUMMAD
TAOTLUSVOORUDE KAUPA

taotletud (€)

902977

686151

217960

284088

212455
92331

I voor

toetatud (€)

III voor

IV voor

Joonis 1 Taotletud ja toetatud projektitaotluste summad taotlusvoorude kaupa

TAOTLETUD JA TOETATUD PROJEKTITAOTLUSED
TAOTLUSVOORUDE KAUPA ARVULISELT
400
338

350

laekunud taotlused (tk)

300
250
200

201

185

rahastatud taotlused (tk)

150
100

107

95

76
46

50

30

0
I voor

III voor

IV voor

aasta

Joonis 2 Taotletud ja toetatud projektitaotlused taotlusvoorude kaupa arvuliselt
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I taotlusvoorus sai toetuse 51,35% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus
moodustab

taotletust

24,14%.

III

taotlusvoorus

sai

toetuse

65,2%

laekunud

projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletust 43,46%. IV taotlusvoorus sai
toetuse 71% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletust 41,4%.

2020. aastal sai toetuse 59,47% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus
moodustab taotletud summast 33%.

4 TOETATAVATE TEGEVUSTE JÄRGI TOETUSE SAANUD
PROJEKTITAOTLUSTE JAGUNEMINE
Vastavalt määrusele toetatakse tegevusi, mis on loetletud allpool olevas tabelis.
Tabel 3 Toetusmeetme tegevustesse esitatud projektitaotluste arv taotlusvoorude kaupa
Tegevus
I voor
III voor
IV voor
kokku

1. Kultuurivaldkonna
populariseerimiseks siseriiklike ja
rahvusvaheliste kultuurisündmuste
korraldamine erinevates regioonides
(§ 3 lg 1 p 1)
2. Residentuuriga seotud
kogukondlike algatuste ellu viimine
(§ 3 lg 1 p 2)
3. ja 4. Lastele ja noortele loodud
võimalused osalemaks valdkondlikus
õppeprotsessis ning nende
kaasamine siseriiklikele ja
rahvusvahelistele
kultuurisündmustele sh haridusliku
väljundiga kultuuriprogrammide ja
laagrite korraldamine lastele ja
noortele (§ 3 lg 1 p 3 ja 4)
5. Laste ja noorte kaasamine
kultuurimälestiste ja pärandipaikade
hooldamisse ja tutvustamisse
(§ 3 lg 1 p 5)
6. Järjepidevusele suunatud
maakondlike laulu- ja tantsupidude
korraldamine (§ 3 lg 1 p 6)
7.Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistu sissekannete koostamine ja
uuendamine (§ 3 lg 1 p 7)
8.Rahvusvähemuste kultuuri
tutvustavate sündmuste

tk

%

tk

%

%

tk

%

44

46,3

16

53,3

37

43,4

97

48,2

1

1,0

0

0

0

0

1

0,5

43

45,3

8

26,7

24

31,6

75

37,3

0

0

0

0

1

1,3

1

0,5

2

2,1

4

13,3

11

14,5

17

8,5

1

1,0

0

0

0

0

1

0,5

4

4,2

2

6,7

3

3,9

9

4,5

6

korraldamine ning rahvusvähemuste
koostöö ja ühistegevused Eesti
kultuuriorganisatsioonidega (§ 3 lg 1
p 8)
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AASTA JOOKSUL KÕIGIS TAOTLUSVOORUDES KOKKU TOETATUD
PROJEKTITAOTLUSTE JAGUNEMINE
kultuurivaldkonna
TEGEVUSTE JÄRGI
populariseerimine
residentuuriga
seotud

100

97

lastelaagrid,
haridusprojektid

80
75

60

laste kaasamine
pärandpaikade
hooldamisse
maakondlikud lauluja tantsupeod

40

20
1

1

17

1

17

0

VKP nimistu
sissekanne
rahvusvähemuste
ühistegevused

Joonis 3 Aasta jooksul kõigis taotlusvoorudes kokku toetatud projektitaotluste jagunemine
tegevuste järgi
Kokku on arvestanud tegevused 3 ja 4, mis on suunatud lastele ja noortele. Tegevus 5 laste
ja noorte kaasamine kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse on
tabelis 3 ja joonisel 3 eraldi välja toodud, kuid arvestatud koos eelpool nimetatud laste ja
noortega seotud tegevustega. Kokku on koondatud tegevused 1, 6 ja 8. Vaimse
kultuuripärandi sisse kandmise või uuendamise tegevused ning rahvusvähemustele
suunatud ühistegevused on eraldi välja toodud.

Kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste
korraldamiseks erinevates regioonides tegevusele eraldati aasta jooksul kõige rohkem
toetust. Kokku sai selle tegevuse jaoks aasta jooksul toetust 97 projektitaotlust, mis
moodustab 48,2% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Lastele ja noortele suunatud võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning
nende kaasamine siseriiklikes ja rahvusvahelistes kultuurisündmustes s.h haridusliku
väljundiga kultuuriprogrammide ja laagrite korraldamine lastele ja noortele ning laste ja
noorte kaasamiseks kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse
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suunatud tegevustele sai sellest valdkonnast toetust 76 projektitaotlust, mis moodustab
37,8% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud projektitaotlustest sai toetust
kokku 17 projektitaotlust, mis moodustab 8,5% kõigist aasta jooksul rahastatud
projektitaotlustest.

Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate sündmuste korraldamiseks ning rahvusvähemuste
koostööks ja ühistegevusteks sai toetust 9 projektitaotlust, mis moodustab 4,5% kõigist
aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks/uuendamiseks suunatud
tegevuse raames laekus I taotlusvooru 1 projektitaotlus, mis sai ka toetuse. Selle tegevuse
toetus moodustab 0,5% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Residentuuriga seotud kogukondlike algatuste ellu viimise tegevuse raames laekus samuti I
taotlusvooru 1 projektitaotlus, mis sai ka toetuse. Selle tegevuse toetus moodustab 0,5%
kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

5 PROJEKTIDE TEGEVUSTE TOIMUMISKOHA JÄRGI TOETUSE SAANUD
PROJEKTITAOTLUSTE JAGUNEMINE

Toetatud projektitaotluste regionaalsus on kokku võetud projektide toimumiskohta järgi.
Ülevaade toetatud projektide läbiviimiskohtade järgi on maakondade ja taotlusvoorude
kaupa. Seejärel on esitatud 2020. aastal kõigis kolmes taotlusvoorus toetatud
projektitaotluste läbiviimise kohad maakondade kaupa. Eraldi on välja toodud Tallinn ja
mitmes maakonnas teostatud või teostamiseks kavandatud projektitaotlused
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2020. AASTA TAOTLUSVOORUDES TOETATUD PROJEKTIDE
TOIMUMISKOHAD MAAKONDADE KAUPA
erinevad
maakonnad; 16%

Harjumaa; 4%
Tallinn; 8%
Hiiumaa; 1%

Ida-Virumaa; 8%
Võrumaa; 8%
Järvamaa; 4%

Jõgevamaa; 3%
Viljandimaa; 13%

Läänemaa; 3%
Lääne-Virumaa; 4%

Valgamaa; 2%
Tartumaa; 4%
Saaremaa; 5%

Põlvamaa; 3%
Raplamaa; 6%

Pärnumaa; 6%

Joonis 4 2020. aasta taotlusvoorudes toetatud projektide toimumiskohad maakondade
kaupa
Kõigist toetuse saanud projektitaotlustest kavandati 16% (32 projekti) läbi viia enam kui
ühes maakonnas. Viljandi maakonnas kavandati läbi viia 13% (26 projekti) kõigist rahastatud
projektitaotlustest. Ida-Viru maakonnas, Tallinnas ja Võru maakonnas kavandati läbi viia
kõigist rahastatud projektitaotlustest 8% (igas maakonnas 16 projekti). Pärnu ja Rapla
maakonnas kavandati kõigist rahastatud projektitaotlustest läbi viia 6% (mõlemas
maakonnas 12 projekti). Kõigist rahastatud projektitaotlustest kavandati läbi viia Saare
maakonnas 5,5 % (11 projekti). Kõigist rahastatud projektitaotlustest kavandati läbi viia
Lääne-Viru, Harju ja Tartu maakonnas 4,5 % (igas maakonnas 9 projekti). Kõigist rahastatud
projektitaotlustest kavandati läbi viia Järva maakonnas 4% (8 projekti). Kõigist rahastatud
projektitaotlustest kavandati läbi viia Jõgeva, Põlva ja Lääne maakonda 3% (igas maakonnas
5 projekti). Valga maakonnas kavandati läbi viia kõigist rahastatud projektitaotlustest 2% (4
projekti) ja Hiiu maakonnas 1,5% (3 projekti).

Aasta jooksul erinevatest taotlusvoorudest toetust saanud projektide järgi olid kõik
maakonnad projektide toimumise tegevuspaikadeks. Aasta jooksul toetust saanud
projektide tegevuskohti oli kõige vähem kavandatud Hiiumaale ja Valgamaale.
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6 TAOTLEJAD
Toetuse saajate sihtgrupid:
-

kohalikud omavalitsused ja nende allasutused;

-

Eestis registreeritud äri- ja mittetulundusühingud;

-

äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Tabel 4 Toetuse saanud organisatsioonide jagunemine õigusliku vormi alusel
taotlusvoorude kaupa
I voor

III voor

IV voor

kokku

20

7

16

43

äriühingud (edaspidi OÜ)

1

1

2

4

mittetulundusühingud

73

22

58

153

1

0

0

1

kohalikud omavalitsused ja
nende allasutused, riigikoolid
(edaspidi KOV)

(edaspidi MTÜ)
füüsilisest isikust ettevõtjad
(edaspidi FIE)

AASTA JOOKSUL TAOTLUSVOORUDEST TOETUSE
SAANUD ORGANISATSIOONIDE JAOTUS
ORGANISATSIOONITÜÜPIDE KAUPA
FIE-d; 0,49%
KOV-id

KOV-id; 21,39%
OÜ-d; 2%
MTÜ-d; 76,12%

OÜ-d
MTÜ-d
FIE-d

Joonis 5 Aasta jooksul taotlusvoorudest toetuse saanud organisatsioonide jaotus
organisatsioonitüüpide kaupa
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2020. aasta taotlusvoorudest toetuse saanud taotlejad jagunevad organisatsioonide tüüpide
järgi järgmisel:


76,12% toetust saanud taotlejad olid mittetulundusühingud;



21,39% toetust saanud taotlejad olid kohalikud omavalitsused ja nende allasutused;



2% toetust saanud taotlejad olid äriühingud;



0,49% toetust saanud taotlejad olid FIE-d.

7 SUURIMAD TOETUSE SAAJAD
2020. aastal on enam toetust saanud järgmised 20 taotlejat:
1. Meestelaulu Selts projektid „Eesti meestelaulu seltsi IX üle-eestiline poistekooride
võistulaulmine“ (toetus 4862€), „Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poiste solistide
võistulaulmine 2021“ (toetus 7334€), „Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi
laulupäev "Kodu(L)ootus" (toetus 6000€), „Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestliline
poistekooride laulu- ja spordilaager“ (toetus 5000€) Kokku toetus 22 196€
2. Eesti Rahvatantsukeskus projektid „Meeste tantsupidu 4 ettevalmistustööd tantsukirjelduste sisuline toimetamine ja vormistamine, küljendamine ja noodikirja
redaktsioon,

muusikate

salvestus

II“

(toetus

9150€),

„Meeste

tantsupidu

4

ettevalmistustööd - helivõimenduse tehniline teostus“ (toetus 10 000€) Kokku toetus 19
150€
3. Folklooriselts Jõgevahe Pere projektid „III Eesti naiste tantsupeo õppeseminarid“ (toetus
1500€), „III Eesti naiste tantsupeo tehniliste tingimuste loomine“ (toetus 10 000€),
„Autoritantsude kasutusõiguse ostmine III Eesti naiste tantsupeo tarbeks“ (toetus 4580€)
Kokku toetus 16 080€
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse projektid „Heliloojatele Kappide pühendatud XXIV Suure-Jaani
muusikafestivali korraldamine“ (toetus 10 000€), „Viljandimaa memme-taadi suvepeo
„Muusika meid ühte seob" korraldamine“ (toetus 2000€) Kokku toetus 12 000€
5. Mittetulundusühing Pihlamäe projektid „Jätkuprojekt: argipäevakool Tule õue!“ (toetus
2885€), „Pilootprojekt: kogukonnakino“ (toetus 4120€), „Viljandi kogukonnakino: väärt- ja
autorikino“ (toetus 3500€) Kokku toetus 10 505€
6. Gustaviana Selts projektid „Pärnu In Graafika festivali publiku ja haridusprogramm“
(toetus 5000€), „Pärnu In Graafika festivali publiku ja haridusprogramm“ (toetus 5000€)
Kokku toetus 10 000€
7. MTÜ Lood ja Laulud projekt „Soome-ugri müsteerium „Lindude äratamine“ raiesmikul“
toetus 10 000€
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8. ASSITEJ Eesti Keskus projekt „Rahvusvahelise noore vaataja teatrifestivali NAKS
korraldamine ja läbiviimine“ toetus 10 000€
9. Eesti Kooriühing projektid „X Eesti koolisegakooride konkurss-festival Pärnus“ (toetus
3300€), „VII lastekooride konkurss-festival Keilas“ (toetus 3500€), „Eesti mudilaskooride
kontsert-konkurss“ (toetus 3000€) Kokku toetus 9800€
10. Paide Muusika- ja Teatrimaja projektid „Ruumiinstallatsioon arvamusfestivalil“ (toetus
826€), „Südamelaul 2020“ (toetus 766€), „Hooviteatrite festival 2020“ (toetus 1664€),
„Kogukondliku etenduskunsti nädal ja uuslavastuse uurimistöö Paides“ (toetus 4000€),
„Foorumteatri projekt“ (toetus 1418€) Kokku toetus 8674€
11. Mittetulundusühing NI Tugiteenused projektid „Pärandtehnoloogiaid tutvustavate
koolituste korraldamine lastele ja täiskasvanutele“ (toetus 5000€), „Pärandtehnoloogiaid
tutvustavate koolituste korraldamine“ (toetus 3000€) Kokku toetus 8000€
12. Järvamaa Omavalitsuste Liit projekt „Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2021 „Aeg – ajalt
tuleb küsida…““ toetus 8000€
13. Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut projekt „VI Mulgi peo Mia ja sia ütenkuun
korraldamine“ toetus 8000€
14. Eesti Keraamikute Liidu projekt „XX Kohila sümpoosion“ (toetus 3000€), „XXI Kohila
sümpoosion“ (toetus 5000€) Kokku toetus 8000€
15. Mittetulundusühing ContempArt projektid „V Narva ooperipäevad“ (toetus 5000€), „V
Narva ooperipäevad ContempArt“ (toetus 2800€) Kokku toetus 7800€
16. Linnaaluste Küla Perenaiste Selts projektid „Pärimuskultuuri suvekool „Esivanemate
jälgedes“ (toetus 2500€), „Kooliteatrite suvekool Raplamaal“ (toetus 5010€) Kokku toetus
7510€
17. MTÜ Lõimeleer projekt „Lõimeleer 2021: eesti keele ja pärimuskultuuri laagrid väliseesti
noortele“ toetus 7000€
18. Raplamaa Omavalitsuste Liit projekt „Rapla maakonna 2021. aasta laulu- ja tantsupeo
„Jutud jõe ääres“ korraldamine“ toetus 7000€
19. Jõelähtme Valla Kultuurikeskus projekt „Laulu- ja tantsupidu „Allikat kuulates““ toetus
7000€
20. Mittetulundusühing ModeRato projekt „XV Laste ja noorte rahvamuusikalaagri
korraldamine Pärnumaal“ toetus 6600€

Kokku on eelnimetatud 20 taotlejat 2020. aastal saanud toetust 203 315€.
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AASTA JOOKSUL TAOTLUSVOORUDEST
ENAM TOETUST SAANUD 20 ORGANISATSIOONI
JAOTUS ORGANISATSIOONITÜÜPIDE KAUPA
FIE-d; 0%
KOV-id; 15%

KOV-id

OÜ-d; 0%
OÜ-d

MTÜ-d

MTÜ-d; 85%

FIE-d

Joonis 6 Aasta jooksul taotlusvoorudest enam toetust saanud 20 organisatsiooni jaotus
organisatsioonitüüpide kaupa

Taotlusvoorudest aasta jooksul enam toetust saanud 20 organisatsiooni jagunevad
organisatsioonitüüpide järgi järgmisel:


85% olid mittetulundusühingud, kelle projekte toetati 175 641 euroga, mis
moodustab vaadeldavast summast 86,39%;



15% olid kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, kelle projekte toetati 27 674
euroga, mis moodustab vaadeldavast summas 13,61%.

Enim toetust saanud 20 taotleja hulgas ei olnud FIEsid ega osaühinguid.
Kui võrrelda kõigi toetust saanud taotlejate koguarvu ja 20 enam toetust saanud
organisatsioone, siis mõlemal juhul on enam toetusi kui ka suuremad toetused saanud
mittetulundusühingud.

KOKKUVÕTE
Toetusmeede on aidanud kaasa üle-eestiliste ja piirkondlike kultuurialaste tegevuste
läbiviimisele, kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele, laiendades
seeläbi kultuuris osalejate ringi. Aasta jooksul erinevatest taotlusvoorudest toetust saanud
projektitaotluste järgi olid kõik maakonnad projektide toimumise tegevuspaikadeks.

Taotlejatel on toetusmeetme vastu suur huvi. Igasse taotlusvooru on lisanud uusi
organisatsioone, kes projektitaotluse esitavad. Projektitaotlusi on oluliselt enam, kui on
rahalisi võimalusi taotlejate eesmärgipäraste projektitaotluste toetamiseks. 2020. aastal sai
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toetuse 59,47% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletud
summast 33%.

Toetatud projektitaotluste tegevused on väga erinevad. Kõige enam toetati 2020. aasta
jooksul projektitaotlusi kultuurivaldkonna populariseerimiseks korraldamist erinevates
regioonides. Toetati 97 projektitaotlust, mis moodustab 48,2% kõigist aasta jooksul
rahastatud projektitaotlustest.

Lastele ja noortele suunatud tegevustele said toetuse 76 projektitaotlust, mis moodustab
37,8% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest. Maakondlike laulu- ja
tantsupidude korraldamisele suunatud projektidel on kultuurivaldkonda populariseeriv mõju
ning paljude toetatud laulu-ja tantsupidude projektidest olid osasaajateks ka lapsed ja
noored.

Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud tegevusteks said toetuse 17
projektitaotlust, mis moodustab 8,5% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate sündmuste korraldamiseks ning rahvusvähemuste
koostööks ja ühistegevusteks said toetuse 9 projektitaotlust, mis moodustab 4,5% kõigist
aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Nii Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks/uuendamiseks suunatud
tegevusteks kui ka residentuuriga seotud kogukondlike algatuste elluviimise tegevusteks said
toetuse mõlemal juhul üks projektitaotlus. Kumbki tegevus eraldi moodustab 0,5% kõigist
aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.

Taotlejad on Eestis registreeritud juriidilised isikud, mittetulundusühingud ja kohalikud
omavalitsused ning nende allasutused, äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. 76%
toetuse saanud taotlejatest olid mittetulundusühingud, 21% toetuse saanud taotlejatest olid
kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, sh riigikoolid, 2% toetuse saanud taotlejatest
olid äriühingud ja 0,49% toetuse saanud taotlejatest olid füüsilisest isikust ettevõtjad.
Kõige enam toetati mittetulundusühinguid.

Toetusmeetmel on oodatav mõju. Toetusmeede on vajalik, aitab vähendada turutõrget
olukorras, kus taotleja elluviidav projekt ei toimuks ilma avaliku sektori toetuseta või
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toimuks oluliselt väiksemas ulatuses. Eraldatud toetused aitavad kaasa, et kultuurist
osasaamine muutub kättesaadavamaks ja kultuuripilt mitmekesisemaks, et luuakse üleeestilisi kui ka

regionaalseid tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks

ning

kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Kokkuvõte Regionaalse kultuuritegevuse toetamine aastal 2020 on koostatud ajavahemikul jaanuar-juuni 2021
Kokkuvõte on heaks kiidetud komisjoni koosoleku otsusega 17. juuni 2021
Kokkuvõtte koostas taotlusvooru koordinaator Piret Koorep
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